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Informasjon om skoler, SFO og barnehager etter påske 

 

Nesodden kommune jobber med ulike planer for å gradvis åpne barnehager og skoler etter 

påske, og kommunen legger nasjonale råd og føringer til grunn i dette arbeidet. 

 

Det planlegges for en trinnvis oppstart for barnehage og skole, der det først vil gis et tilbud for 

de eldste barna i barnehagen, småtrinnet på skolen (1.- 4. trinn)/SFO samt elever på 10. trinn. 

Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser sammen med hovedverneombud og tilsattes 

representanter knyttet til gradvis åpning av barnehager og skoler/SFO. 
 

Kommunen vil så raskt som mulig etter at regjeringen har fattet sin beslutning gi informasjon 

om situasjonen framover, men et generelt tilbud vil tidligst gjelde fra og med 15. april. 

Barnehager og skoler holder stengt tirsdag 14. april. Det er kun barn med foresatte i 

samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn som vil få et tilbud i barnehagen/på skolen tirsdag 

14. april. Øvrige skolebarn vil ha hjemmeundervisning denne dagen med oppgaver gitt av lærer. 

 

Mer informasjon om tilbudet fra 15. april kommer vi med etter at regjeringen har fattet sin 

beslutning. Ifølge kunnskapsministeren vil regjeringen fatte sin beslutning 8. april.  

 

Regjeringens beslutning vil blant annet være basert på kunnskapsfaglige råd gitt av en 

ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, som har arbeidet med følgende mandat: 

 

«Gitt at smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager 

og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten slås ned/holdes nede. 

Det er derfor behov for et kunnskapsgrunnlag for hvordan dette kan løses, med mulighet for at 

deler av eller hele barne- og unge-befolkningen går på skole samtidig som smittevernet ivaretas 

godt. Grupper av barn og unge som av ulike grunner er sårbare i en ordinær hverdag, er ekstra 

sårbare i en krisesituasjon. Ekspertgruppen bør derfor spesielt se på tiltak og mekanismer som 

gjør at disse gruppene får best mulig tilbud.» 

Ekspertgruppen består av følgende deltakere: 

• Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet (leder for gruppen) 

• Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet 

• Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet 

 

 

 

 

 

Kriseledelsen Nesodden kommune, 03.04.20. 
 


